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RESUMO: Este artigo objetiva discutir as possibilidades teórico-analíticas envolvidas na relação
entre a Morfologia e a Linguística de Texto. Consideramos os estudos atuais sobre texto e
referenciação que adotam uma abordagem sociocognitiva e interacional de análise. Na
Morfologia, baseamo-nos em pesquisas sobre processos de formação de palavras. Propomos que
atividades de interface tornam o ensino mais produtivo e eficiente. Isso se evidenciou nas análises
de textos, em que unimos os conhecimentos de referenciação, multimodalidade e processos de
formação de palavras para a construção do sentido do texto.
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INTRODUÇÃO
Neste artigo, discutiremos as possibilidades de entrelaçamento entre a Morfologia e a
Linguística de Texto a partir da retomada dos seus pressupostos teóricos fundamentais e da
análise de alguns textos que possibilitam a observação dessa inter-relação.
Tal proposta está diretamente ligada à tendência atual de abordar perspectivas de interface
nos estudos linguísticos, o que se evidencia por meio das diversas abordagens mistas em franca
ascensão (Sociolinguística Cognitiva, Linguística Cognitivo-Funcional, Sociofuncionalismo etc.),
inclusive na relação entre a Linguística de Texto, como demonstram Souza, Penhavel e Cintra
(2017) a partir do mapeamento das interfaces e das delimitações ligadas a essa abordagem.
Em sua obra, os autores evidenciam que a Linguística de Texto pode ser relacionada aos
estudos multidisciplinares, à Análise do Discurso, à Linguística Cognitiva, à Sociolinguística, à
Semiótica, às novas tecnologias e ao ensino. Além disso, é possível observá-la na análise de
diferentes níveis linguísticos, como a fonologia, a morfologia, a semântica e a sintaxe.
Acerca especificamente dos estudos morfológicos, Souza e Gonçalves (2017) destacam os
processos de formação de palavras complexas e as suas múltiplas motivações discursivas a partir
da construção colaborativa dos atores sociais. Essa relação, ainda pouco discutida nas pesquisas,
pode envolver o mapeamento dos sentidos e sua ancoragem nas marcas linguísticas, bem como a
inserção desse debate no ensino básico (VIVAS; MORAIS, 2021).
Neste trabalho, discutiremos, dentre outras, tais questões e sua relação com a
referenciação em uma capa de revista e de uma crônica, por meio de uma perspectiva
sociocognitiva e interacional, em que o texto é visto como um processo discursivo.
Para isso, além desta seção, desenvolveremos nossa fundamentação teórica na seção
“Morfologia e Linguística de Texto”, exploraremos e discutiremos tal relação na seção “A teoria
na prática analítica”, e, por fim, apresentaremos as considerações finais e as referências
bibliográficas citadas ao longo do trabalho. Com isso, pretendemos contribuir para a elucidação, a
sistematização e a análise dessa abordagem em uma perspectiva ampla e inter-relacionada.

Linguística de Texto e morfologia: possibilidades teóricas e analíticas
1. MORFOLOGIA E LINGUÍSTICA DE TEXTO
Dentre as teorias linguísticas que visam à análise dos usos, a Linguística de Texto tem se
destacado como uma abordagem que congrega questões linguísticas e contextuais a partir de uma
visão ampla do conceito de texto. Atualmente tido como um evento comunicativo em que estão
presentes ações linguísticas, culturais, sociais e cognitivas, o texto envolve produções orais e
escritas e precisa ser observado a partir dos padrões reais de uso e do seu entorno sociocultural
(cf. BEAUGRANDE, 1997; VAN DIJK, 2006).
Vale ressaltar, ainda, que, para a Linguística de Texto atualmente, o texto também deve
ser analisado por meio das suas especificidades multimodais, já que sua conceituação engloba
aspectos, também, visuais e sonoros. Assim, a multimodalidade não pode ser ignorada em uma
análise textual, inclusive em textos verbo-visuais, e, por isso, as cores, os sons, os traços, as
fontes, os gestos e as expressões faciais devem ser centrais na discussão da construção dos
sentidos do texto (cf. DIONÍSIO, 2006; CASTANHEIRA; FORTUNA, 2021).
Além disso, na abordagem da Linguística de Texto, a língua é vista como um organismo
vivo e maleável, um instrumento interacional existente para fins específicos, que tem como
principal função estabelecer a comunicação entre os participantes da interação. Tal perspectiva
está ligada a um olhar discursivo, já que os aspectos pragmáticos são determinantes para a
caracterização do conceito de língua na visão textual, o que indica a necessidade de ir além das
pistas textuais.
Nessa perspectiva, a interação ocorre a partir do uso linguístico efetivo pelos sujeitos em
suas práticas discursivas, já que o entorno contextual é tido como determinante para a relação
entre os enunciadores. As intencionalidades e as nuances sociais são, portanto, focalizadas, já que
a comunicação é vista como um processo complexo com diversas especificidades.
Assim, como apontam Koch e Elias (2016, p. 32),
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É possível dizer, então, que a construção de sentidos não ocorre apenas pela combinação
de morfemas, palavras, orações, frases ou parágrafos, mas da sua relação com o contexto
discursivo. Dessa forma, o texto ‘esconde’ muito mais do que revela a sua materialidade, mas a
materialidade pode nos dar pistas das informações implícitas ali presentes.
Por isso, alguns pesquisadores, como Cavalcante (2011), defendem que podemos
diferenciar o cotexto do contexto. O cotexto seria o entorno linguístico e, portanto, estaria ligado
ao dito, ao que está explícito textualmente, enquanto o contexto seria o entorno pragmático,
relacionado, então, ao não dito, ao que está implícito. No processamento da leitura,
evidentemente, o cotexto e o contexto atuam de forma integrada para que haja uma compreensão
adequada do texto.
Essa diferenciação muitas vezes é ilustrada pela metáfora do iceberg, em que se entende
que, acima da água, há a ponta do iceberg, que corresponde apenas a uma parte do bloco de gelo,
havendo, ainda, uma grande parte na região inferior, imersa na água, e, consequentemente, não
vista. Da mesma forma, na interpretação, observamos, na superfície textual, apenas o que está
explícito, a combinação dos elementos linguísticos, mas há muito mais, o que se evidencia pelo
não dito, pelo entorno discursivo.
É possível afirmar, então, que, na análise textual,
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Na abordagem interacional de base sociocognitiva, o texto é uma realização que
envolve sujeitos, seus objetivos e conhecimentos com propósito interacional.
Considerando que esses sujeitos são situados sócio-histórica e culturalmente e que os
conhecimentos que mobilizam são muitos e variados, é fácil supor que o texto
‘esconde’ muito mais do que revela a sua materialidade.
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é preciso adotar uma abordagem ampla que, efetivamente, mapeie os sentidos de forma
interdisciplinar e considere questões (con)textuais partindo da análise da superfície do
texto e de seu entorno pragmático. Isso deve ser feito por meio da observação dos
fenômenos linguísticos como processos sociocognitivos e interacionais e,
consequentemente, da relação com o seu papel na construção dos sentidos do texto
(SANTOS; CASTANHEIRA, 2021, p. 121).

É esse aspecto que pretendemos destacar, já que defendemos que a Morfologia pode ser
estudada a partir dos pressupostos teóricos da Linguística de Texto, considerando uma
perspectiva discursiva em que seja considerada a expressão enunciativa (inter)subjetiva por meio
das marcas linguísticas (SOUZA; GONÇALVES, 2017). No estudo morfológico-textual, as
pistas textuais são analisadas a partir da constituição dos vocábulos e dos efeitos de sentido
envolvidos nas escolhas linguísticas do falante.
Assim, os elementos que formam as palavras são observados a partir do seu papel na
construção do texto diante das suas múltiplas nuances. Nesse sentido, como apontam Souza e
Gonçalves (2017, p. 144), “muitas vezes, as motivações e as explicações para a criação de novas
palavras na língua vêm de outros níveis de organização da linguagem, tais como o texto”. Isso se
deve às diferentes possibilidades discursivas envolvidas em sua produção e às motivações
oriundas do contexto comunicativo, o que se liga à ideia de que os usos linguísticos são
motivados.
Os autores ressaltam que geralmente a abordagem das gramáticas tradicionais e dos livros
didáticos é problemática acerca desse tópico, visto que separam os processos morfológicos do
estudo do texto. Consequentemente, conforme Souza e Gonçalves (2017, p. 161), “o ensino de
Morfologia nas escolas acaba se voltando exclusivamente para o que acontece dentro da própria
Morfologia, sem relação com (a) o uso real da língua e (b) sua verdadeira motivação no nível do
texto”. Isso faz com que tal relação não seja observada didaticamente e, consequentemente, não
contribua para a relação gramática e texto, tão buscada atualmente.
O entrelaçamento entre a Morfologia e a Linguística de Texto pode ser exemplificado
pela análise do fenômeno da referenciação. Tida como o processo de ativação e reativação de
objetos de discurso, está ligada à construção dos sentidos por meio da associação entre as marcas
linguísticas e os conhecimentos armazenados pelos falantes na memória e é vista como um dos
pressupostos teóricos basilares da Linguística de Texto (cf. KOCH, 2004; CAVALCANTE,
2011; CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014, dentre outros).
Conforme Cavalcante (2011), as estratégias referenciais podem envolver diferentes
processos, dentre os quais destacamos as anáforas. Essas, em linhas gerais, podem ser divididas
em: (i) diretas, aquelas que apresentam relação de correferencialidade; (ii) indiretas, aquelas que
estão contextualmente ancoradas; (iii) encapsuladoras, aquelas que fazem um resumo de uma
informação de tamanho variável (cf. SCHWARZ-FRIESEL, 2007; PECORARI, 2014;
CASTANHEIRA, 2020).
Destacamos, ainda, que a referenciação pode ser analisada a partir de diferentes olhares
metodológicos e recortes teóricos. Seara e Santos (2019), por exemplo, observam como as
estratégias referenciais atuam na construção discursiva de textos escritos no Brasil e em Portugal
acerca do assassinato da vereadora Marielle Franco. As autoras constatam que questões
ideológicas ficam evidenciadas pelas pistas textuais e que a referenciação é central nesse processo.
Já Castanheira e Mendanha (2021) destacam especificamente as anáforas encapsuladoras
para observação do seu papel em entrevistas publicadas online nos sites PopLine e RockLine,
analisando a relação entre o fenômeno e questões temáticas e composicionais. Com sua análise,
fica claro que há uma intrínseca relação entre as partes das entrevistas e o uso desses elementos.
A parte inicial, por exemplo, tem papel de apresentar a entrevista e, por isso, tem predominância
de encapsulamentos prospectivos, ou seja, que se referem a informação ainda não explicitadas no
Cadernos do NEMP, n., v. 13, 2022, p. 03-16.
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texto, o que não ocorre nas demais partes, relevando, portanto, uma tendência pragmaticamente
motivada.
Acerca do estudo da referenciação ligado à Morfologia, Souza e Gonçalves (2017, p. 155)
indicam que “toda vez que o falante cria ou emprega uma palavra morfologicamente complexa,
há, subjacente ao ato, uma motivação, uma necessidade de diversas ordens”. Assim, a criação de
novas palavras é icônica e pode ser explicada de diferentes formas, como, por exemplo, a sua
ligação com o mundo biossocial e os efeitos de sentido pretendidos pelo enunciador.
Para os autores, a relação entre a Morfologia e a referenciação é central no
estabelecimento da progressão textual e revela a atuação de processos cognitivos de domínio
geral como analogia, metáfora e metonímia. Assim, como demonstrado no Quadro 1, elaborado a
partir dos postulados de Souza e Gonçalves (2017), destacam-se as seguintes funções cognitivodiscursivas:

Função

Definição

Ativação e reativação de referentes na
memória

Introdução ou retomada de referentes novos
ou ancorados discursivamente

Recategorização de referentes

Nova categorização do referente a partir das
necessidades comunicativas

Sumarização/rotulação de segmentos
textuais

Resumo de informações precedentes ou
subsequentes

Indicação de orientação argumentativa

Marcação de posicionamento argumentativo a
partir de termo/expressão avaliativa

Atualização de informações precedentes
por hiperônimo

Retomada de informações a partir de um
termo/expressão mais geral

Especificação de informação por
hiperônimo/hipônimo

Especificação a partir de termo/expressão
mais geral ou específico

Elaboração de paráfrases definicionais e
didáticas

Paráfrase nominal que define ou introduz
termo técnico

Ocultamento do sujeito-agente para
descomprometimento do enunciador

Omissão do agente para maior discrição

Tabela 1: funções cognitivo-discursivas.

Diante disso, as palavras podem ser observadas a partir de diferentes vieses, dentre os
quais o seu papel na construção do texto, o que inclui a análise dos processos referenciais e as
suas funções textuais. Assim, o seu papel coesivo, a sua função no estabelecimento da coerência e
o seu encadeamento argumentativo são centrais para observação da relação entre a Morfologia e
a Linguística de Texto.
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A relação entre a Morfologia e a Linguística de Texto pode ser observada não apenas na
reflexão teórica, mas também na prática de análise de dados. Isso se evidencia a partir dos
trabalhos de Souza e Gonçalves (2017) e Vivas e Morais (2021) que trazem debates acerca da
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2. A TEORIA NA PRÁTICA ANALÍTICA I
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interseção palavra-texto, ressaltando a questão dos efeitos de sentido ligados aos usos
morfológicos.
Neste trabalho, discutiremos tal relação a partir de uma capa de revista e de uma crônica,
como podemos observar na Figura 1:

Figura 1: capa da Turma da Mônica.
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Na Figura 1, há a capa da revista “Magalice no País das Melancias”, que traz uma paródia
da história “Alice in Wonderland” – na tradução brasileira, “Alice no País das Maravilhas”. A
obra cinematográfica é uma adaptação do livro escrito por Lewis Carroll e publicado no século
XIX e conta a história de Alice, uma menina que cai numa toca, vai para um local mágico com
personagens maravilhosos e vive diferentes aventuras pautadas numa realidade do absurdo.
Considerado um dos maiores clássicos dos estúdios Walt Disney, o longa-metragem foi
lançado em 1951 e se tornou, desde então, uma referência de adaptação da história de Carroll
devido a sua popularidade e passou a servir de base também para outras versões como a da
coleção “Clássicos do cinema”, da “Turma da Mônica”, aqui explorada em sua capa. Essa série é
caracterizada por parodiar filmes famosos utilizando personagens da Turma como base, recurso
também usado em outras coleções, dentre as quais “Turma da Mônica – Grandes Clássicos”,
“Histórias da Carochinha” e “Algodão doce” (cf. CASTANHEIRA; FORTUNA, 2021).
Inicialmente, é necessário mapear a seleção dos personagens presentes na capa e a sua
relação com a animação da Disney, conforme sistematizado no Quadro 2:

Personagem da “Turma da Mônica”

Personagem do filme “Alice no País das Maravilhas”

Magali

Alice

Mônica

Rainha de Copas

Cebolinha

Chapeleiro Louco

Cascão

Gato Cheshire

Mingau
Coelho Branco
Tabela 2: personagens Turma da Mônica e Alice no País das Maravilhas.
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Figura 2: entrelaçamento multimodal.
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Diante desse Quadro, observamos que os personagens presentes na capa da revista são
do universo da “Turma da Mônica” e que apresentam uma correspondência com os do filme
“Alice”.
É preciso destacar, ainda, que tais escolhas são motivadas, o que se evidencia pela seleção
dos quatro principais personagens da “Turma” para a composição dos escolhidos para a capa da
adaptação. Principais figuras femininas, Mônica e Magali estão como a Rainha de Copas e Alice,
também centrais no filme. A escolha de Mônica como Rainha de Copas (e não como Alice) pode
ser explicada por, nas histórias de Mauricio de Sousa, ela ser brava, aproximando-a, nesse
aspecto, à Rainha; consequentemente, Magali assume a figura de Alice.
Já o Cascão e o Cebolinha se tornam o Gato de Cheshire e o Chapeleiro Louco. A
motivação para tais escolhas pode estar envolvida no que compartilham (serem personagens
masculinos) e em outros aspectos, como o fato de o Cebolinha e o Chapeleiro terem
ideias/planos malucos. A seleção do Cascão como o Gato de Cheshire pode ser motivada por
ambos serem alguns dos personagens mais populares das suas respectivas histórias. É necessário
destacar, por fim, que a escolha da figura da Magali como Alice faz também com que os ligados a
ela possam ser selecionados nessa adaptação. Isso se evidencia pelo personagem Mingau, seu
gato, que assume o papel do Coelho Branco, possivelmente por ambos serem animais, brancos e
relacionados à Alice/Magali.
Tal relação pode ser observada, ainda, a partir dos recursos multimodais utilizados na
imagem: Magali mantém o seu desenho original e está com o vestido da personagem Alice, mas
com a cor alterada para amarelo, conforme a cor da sua roupa; Mônica mantém o desenho
original, os dentes grandes e o boneco Sansão, mas recebe a coroa e o vestido da Rainha de
Copas; Cascão e Cebolinha continuam com seus desenhos originais, mas recebem elementos do
Gato (a pele) e do Chapeleiro (chapéu, xícara, roupa), mas a “roupa” do Gato passa a ter a cor da
roupa do Cascão; Mingau tem seu desenho original mantido, mas recebe alguns elementos do
Coelho (relógio).
Esse entrelaçamento multimodal pode ser observado no Quadro 3:

Dennis CASTANHEIRA; Eliete BATISTA da SILVEIRA

Página

9

A partir desse Quadro, conseguimos perceber que há um entrelaçamento multimodal, a
fim de unir as características dos personagens da “Turma da Mônica” e dos personagens do filme
“Alice no País das Maravilhas”.
Defendemos que tal relação não está presente apenas nos elementos visuais, mas também
na constituição linguística da capa. Isso se evidencia morfologicamente pelo nome dado à
personagem central: Magalice. É importante dizer que tal rótulo atribuído à personagem envolve
a associação entre a personagem Magali e a personagem Alice, resultando no cruzamento
vocabular (CV) Magalice. Denominamos esse tipo de CV de entranhamento lexical, uma vez que
as bases são ambimórficas, ou seja, partilham uma mesma estrutura segmental (MagALI +
ALIce) em que a fusão das palavras ocorre. Há, portanto, uma superposição fonológica (cf.
GONÇALVES, 2016; 2019). Com isso, como pontuamos, temos uma associação entre os dois
vocábulos, constituindo um entranhamento lexical, no qual há perda de elementos presentes por
meio de diferentes processos fonológicos.
Analisando essa questão a partir da Morfologia, temos exemplo de um processo não
concatenativo de formação de palavras. Ainda pouco sistematizados na língua portuguesa, os
processos não concatenativos comumente são tidos como irregulares1 e são exemplos da
interface entre a morfologia e a fonologia. De acordo com Gonçalves (2016), tais processos
podem ser caracterizados por não haver encadeamento, visto que há uma sucessão não linear dos
elementos morfológicos, que pode ser rompida por reduções e fusões, como percebemos no
exemplo analisado.
Em “Magalice no País das Melancias”, o entranhamento lexical das palavras “Magali” e
“Alice” é associado iconicamente, tendo o papel de rotulação. É necessário pontuar, ainda, que,
como menciona Gonçalves (2016), tal processo é muito usado para chamar a atenção do leitor.
Assim, com tal rótulo, a tendência é que os leitores tenham maior interesse na revista, motivados
pela curiosidade do conteúdo e pelos efeitos de sentido envolvidos, como o humor2, por
exemplo.
Com isso, é possível dizer, a partir desse exemplo, que um texto verbo-visual pode ter
seus elementos linguísticos e não linguísticos atuando em conjunto em prol da construção dos
sentidos do texto. Isso se evidencia, nesse caso, pelo papel da palavra “Magalice” na tessitura
discursiva, já que não apenas associa linguisticamente os vocábulos “Magali” e “Alice”, mas
também as ideias por eles veiculadas. Da mesma forma, a associação entre as ideias dos universos
dos quadrinhos da “Turma da Mônica” e do filme “Alice” são entrelaçados por meio dos
elementos multimodais (desenhos, cores), o que evidencia a relação direta entre tais aspectos
nesse texto.
Outra questão a ser apontada é a do conhecimento de mundo. Sem este, não seria
possível entender o texto analisado, já que é preciso ativar na memória as características de ambas
as histórias em relação às personagens, ao enredo e à construção multimodal. Destacamos, nesse
âmbito, a substituição das “Maravilhas” de “Alice” pelas “Melancias” de “Magalice”. Tal troca
está diretamente ligada ao fato de Magali amar melancias e de serem, para ela, maravilhas, como
são, para Alice, as suas vivências no país mágico.
Como pudemos observar no texto verbo-visual (ou multimodal) apresentado, o
desvelamento dos sentidos do texto passa pelo (re)conhecimento das criações e usos lexicais
novos + imagens. Dessa forma, o texto esconde muito mais do que revela a sua materialidade,
embora a materialidade possa nos dar pistas das informações implícitas presentes no texto, que se
constitui como “um evento comunicativo em que estão presentes os elementos linguísticos, os
fatores cognitivos e sociais” (BEAUGRANDE, 1997, p.10 – grifo nosso).
1

Sobre a regularidade dos cruzamentos vocabulares, ler Gonçalves (2019, 2016).

Vejam o efeito de humor provocado pelas propagandas de uma empresa de alimentos: “o quiabo veste Prada”,
“Chuchurek” e “A Mulher Marervilha”.
2
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Abaixo, passaremos a explicitar a relação intrínseca em processos de formação de palavras
e o texto.
3. A MORFOLOGIA E O TEXTO: ENTRELAÇAMENTOS
A pergunta que surge em sala de aula é: “para que aprendemos Morfologia? Por que
tenho de saber as classes de palavras? Tenho de decorar todos esses processos de formação de
palavras? Em que contexto aplico isso na vida prática?”. Por isso, o aluno fica com a impressão
de que tem de decorar conceitos e regras de funcionamento da língua, como se ele próprio não
fosse usuário capaz de manifestar todas as suas possibilidades do sistema linguístico.
Além disso, não raramente os materiais didáticos isolam os estudos de Morfologia das
práticas de interpretação textual, o que resulta em exercícios de compreensão rasa, do tipo recorta e
cola, reduzindo o papel importante da leitura e da compreensão do texto, atividade que deveria ser
predominantemente reflexiva. Em consonância, Vieira e Durval (2018, p. 10) afirmam que “o
aparente desejável foco nas habilidades textuais acarreta o não tratamento de temas essenciais [...]
ao desenvolvimento da abordagem linguística reflexiva e ao uso consciente dos recursos
linguísticos para o próprio desenvolvimento dessas habilidades”. Nos materiais didáticos,
segundo os autores:
Grande parte das questões explora unicamente o nível semântico das expressões,
trabalhando apenas efeito de sentido, como se não houvesse recursos formais que
garantissem tais efeitos. Sem dúvida, a exploração de outros níveis gramaticais pode
gerar importantes reflexões que contribuam para a compreensão dos dados e, ainda,
para a ampliação do repertório linguístico do aprendiz (VIEIRA e DURVAL, 2018, p.
10).

Por esses, entre outros motivos, defendemos o uso articulado dos diferentes níveis da
língua com o texto. No caso em específico, trataremos aqui da interface Morfologia e Texto,
trazendo as reflexões de Basilio (1987, 2004) para responder as questões acima, bem como para
discutir as motivações para os processos de formação de palavras. Segundo a autora, “o objetivo
central da descrição gramatical é que podemos pensar nas regras que correspondem a nossas
interpretações naturais de novas formas ou sua construção, na medida das necessidades do
discurso” (BASILIO, 1987, p. 10).
Basilio (2004), então, aponta que a formação de palavras tem a função de nomear ou
categorizar seres ou eventos específicos, assim como atua na construção de enunciados. Dessa
forma, os processos de formação de palavras (PFP) são uma estratégia possibilitada pela
gramática – especificamente, o léxico – para utilizar informação semântica contida nas palavras
em diferentes posições do enunciado.
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Nota-se, portanto, que as mudanças de classe de palavras decorrem, nesses casos, do
acréscimo de afixos -<-ssão> e <-mente> - discutiu/verbo – discussão/substantivo;
calorosa/adjetivo – calorosamente – advérbio. Essa adequação sintática das palavras ao
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(1) A família discutiu sobre política no grupo de WhatsApp. A discussão gerou inimizades
nunca antes esperada.
(2) Eu sou muito calorosa. (modificador do sujeito – predicativo)
(3) Eu falo calorosamente com as pessoas. (modificador do verbo – advérbio)
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enunciado cumpre também uma função textual, tendo em vista que, em (1) a discussão encapsula
toda uma porção textual sobre política no grupo de WhatsApp, funcionando como estratégia de
referenciação no texto.
Ampliando as funções dos PFP, Basilio (1987, 2004) demonstra que tais processos
podem marcar avaliação subjetiva do sujeito em relação ao que está sendo enunciado, seja um
lugar, um objeto seja uma pessoa. Dessa forma, o emissor, o redator ou mesmo a personagem
possui determinadas crenças (constructos originados da formação familiar, social, religiosa, política
que gera as convicções íntimas dos falantes) manifestadas em atitudes linguísticas que podem ser
tanto positivas quanto negativas. Vejamos o exemplo retirado do Twitter:

Observamos no texto que discordar surge como: i) verbo flexionado na 3ª. pessoa do
singular (“[Tite] discorda do Bolsonaro?”), marcando a ação verbal do agente; ii) núcleo do sujeito
em sua forma infinitiva (“Discordar do Bolsonaro transforma...”), marcando também a
atemporalidade da ação verbal, e iii) substantivo na função de objeto direto (“...transforma o
discordante...”), indicando com o afixo -nte (particípio presente) atitude permanente (aquele que
discorda).
Cabe destacar ainda o uso do sufixo -ista agregado às bases esquerda e comuna geram
palavras que remetem à significação de “agente ou adepto a/ao”. Assim, as palavras esquerdista e
comunista indicam a avaliação negativa em relação ao treinador Tite, ou seja, Tite é agente ou
adepto da esquerda ou agente ou adepto do comunismo. Tais ilações são possíveis a partir das
pistas linguísticas marcadas nos afixos, nas condições sociopolíticas atuais e revelam o ponto de
vista o enunciador do Twitter.
Com base no exposto, defendemos um ensino que faça sentido para o aluno, de modo
que entenda que o conhecimento dos diferentes níveis da língua contribui tanto para a produção
quanto para a leitura de textos de forma eficiente. Para isso, devemos investir nos estudos de
interface, conforme exemplificaremos no bloco abaixo.
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4 A TEORIA NA PRÁTICA ANALÍTICA II
Vejamos abaixo o texto Inimigos, de Luís Fernando Veríssimo, analisado por Andrade
(2020, p.53; 55-61), em sua dissertação de mestrado. Destacamos, porém, que nos detivemos à
interface Morfologia e Texto, observando em nossa análise a estratégia de referenciação nomeada
de anáforas diretas (ANDRADE, 2020), aliada à observação do formativo -inha e das classes de
palavras utilizadas na crônica.
Cabe lembrar que as anáforas diretas são, segundo Marcuschi (2005, p. 55), um tipo de
substituto do elemento presente no texto, ou seja, tem a função cognitiva-discursiva de reativar o
referente na memória do receptor, retomando e garantindo a continuidade referencial. Passemos
ao texto:
Cadernos do NEMP, n., v. 13, 2022, p. 03-16.
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VERÍSSIMO, L. F. apud ANDRADE, 2020, p. 53; 55-61)

Após a leitura e observando como o objeto do discurso “Maria Tereza” é referenciado
pelo marido (Norberto > Beto), podemos perceber marcas morfológicas, expressões e uso de
classes de palavras que revelam o gradativo afastamento do casal, em consonância com a
progressão da história da crônica.
No início, Maria Tereza é referenciada por meio de anáforas diretas que expressam
afetividade, proximidade e intimidade:
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Notemos que a cadeia anafórica direta também contém palavras com o afixo -inha
(Quequinha). O sufixo de diminutivo -inha tem servido na língua portuguesa não para marcar
grau dimensivo, mas sim para expressar, entre outros, o valor de afetividade (ROCHA, 1998;
GONÇALVES, 2007, 2011 e 2019), reforçando a ideia de proximidade e intimidade do casal.
No texto, o enunciador demarca a mudança da relação do casal com a seguinte passagem,
uma delas colocada entre parênteses para representar a voz do enunciador:
Cadernos do NEMP, n. 13, v. 1, 2022, p. 03-16.
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Objeto do discurso
Cadeia de anáforas diretas
Maria Tereza
Maria Tereza>Quequinha>sua mulher>Quequinha>Quequinha.
Tabela 3: cadeias anafóricas – afetividade.
(ANDRADE, 2020, p. 56. Adaptado)
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“Mas nunca mais Quequinha
(O tempo, o tempo. O amor tem mil inimigos, mas o pior deles é o tempo. O tempo ataca no silêncio. O tempo usa
armas químicas.)”

Norberto, então, deixou de demonstrar afetividade, passando a referenciá-la
negativamente e revelando o contínuo afastamento do casal. Observemos a cadeia de anáforas
diretas por meio da qual o marido se refere à Maria Tereza:
Objeto do discurso
Maria Tereza

Cadeia de anáforas diretas
ela>ela>A mulher aqui> Esta mulherzinha>Ela>Ela>Ela>-la

Tabela 4: cadeias anafóricas –distanciamento. (ANDRADE, 2020, p. 56. Adaptado)

A partir da observação da sequência de anáforas diretas acima, percebemos a forma
depreciativa para referenciar Maria Tereza. Além disso, evidencia-se uma gradativa
impessoalidade/afastamento em relação à personagem, manifestada nas expressões “ela”, “A
mulher aqui”, “esta mulherzinha”. Nesses dois últimos exemplos, os pronomes aqui e esta ainda
revelam relativa proximidade; no entanto, o sufixo -inha, que em Quequinha marcava afetividade,
em mulherzinha denota pejoratividade. Isso mostra que o significado do sufixo é construído
sociointeracionalmente e serve à modalização apreciativa (cf. GONÇALVES, 2019). Em
continuidade à análise das marcas do afastamento do casal, as anáforas diretas “a mulher”, “ela”,
“-la” (em “usava um vago gesto de mão para indicá-la”), indicam a impessoalidade entre Norberto
e Maria Tereza.
Em último estágio de distanciamento, estão os pronomes “essa” e “aí” (“- Essa aí...”)
marcam referentes distantes de quem fala, bem como o uso da anáfora “mulher” que se trata de
uma referenciação inespecífica. Por fim, chegasse à coisificação de Maria Tereza que é
referenciada como “Aquilo”, pronome demonstrativo para indicar objetos, reforçado no texto
por nova passagem entre parênteses:
Objeto do discurso
Maria Tereza

Cadeia de anáforas diretas
essa aí>mulher>Aquilo

Tabela 5: cadeias anafóricas – desprezo. (ANDRADE, 2020, p. 56. Adaptado)

Destacamos ainda a relação entre os diversos recursos linguísticos de anáfora direta
utilizadas no texto, com a própria história narrada na crônica. É possível, portanto,
(re)construímos o significado do título do texto Inimigos, traçando um contínuo dos usos dos
elementos de referenciação:
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(O tempo, o tempo. Tempo captura o amor e não o mata na hora. Vai tirando uma asa, depois cura.)
Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o Norberto nem olha na direção. Faz um meneio de lado com a
cabeça e diz:
- Aquilo...

Cadernos do NEMP, n., v. 13, 2022, p. 03-16.
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Cadeia de anáforas diretas
Maria
Tereza>Quequinha>sua ela>ela>A
mulher
aqui>
Esta essa aí>Aquilo
mulher>Quequinha>Quequinha>
mulherzinha>Ela>Ela>Ela>-la
Tabela 6: objetos do discurso e cadeias anafóricas 1 (ANDRADE, 2020, p. 56. Adaptado)
Proximidade/afetividade

Distanciamento

Desprezo

Dessa forma, a articulação entre diferentes níveis da língua é muito bem-vinda à sala de
aula, uma vez que os exemplos revelam quão produtiva é a interface entre Morfologia e Texto,
tornando o ensino estimulante e produtivo para o aluno.
CONCLUSÃO
Na abordagem da Linguística de Texto, o processo de construção de sentidos deve ser
analisado a partir de uma visão sociocognitiva e interacional, atrelando as marcas linguísticas ao
seu papel no texto (BEAUGRANDE, 1997).
A partir dos exemplos apresentados, é possível constatar a importância da análise
linguística que congrega a gramática e o texto, já que sua relação é intrínseca e pode ser marcada
por meio de diferentes recursos verbais e não verbais.
O ensino deve ser pautado em uma perspectiva de interface, considerando diferentes
níveis da gramática, dentre os quais destacamos a relação entre a morfologia e os estudos do
texto, a partir dos efeitos de sentido dos elementos gramaticais em contextos comunicativos reais.
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MORPHOLOGY AND TEXT LINGUISTICS:
THEORETICAL AND ANALYTICAL POSSIBILITIES
Abstract: This paper aims to discuss the theoretical and analytical possibilities involved in the
relationship between Morphology and Text Linguistics. We consider current studies on text and
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referencing that take a sociocognitive and interactional approach to analysis. In Morphology, we
draw on research about word formation processes. We propose that interfacing activities make
teaching more productive and efficient. This was evident in the text analyses, where we brought
together the knowledge of referencing, multimodality, and word formation processes to construct
the meaning of the text.
Keywords: Text linguistics, Morphology, Sense effects.
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